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tatens dåliga finansiella läge beror till en del på de höga
sjukskrivningstalen. Följden av detta är att staten måste göra besparingar för att rädda ekonomin. För
att minska belastningen på statens finanser måste också bostadsmiljön diskuteras när det tas nya grepp i
finanspolitiken eftersom andelen sjuka i samhället också utgörs av människor som
bebor bostäder som har miljöproblem. Miljöpolitiken kräver resurser för att komma tillrätta med mindre prat
och mer handling och som konkret betyder att man utreder varje objekt efter de förutsättningar som krävs
och inte tar kollektiva beslut för ett helt bostadsområde. Man skall vara väldigt försiktig när man utreder och
åtgärdar. Vilket i klartext betyder att man måste göra individuella bedömningar för att se var och vilka
åtgärder som gäller i just den huskroppen.

Vi måste också kräva att sjukvården slår larm till berörda myndigheter när man ser att det finns en onormalt
stor belastning av sjuka människor i ett visst avgränsat område. Det finns en lag som säger att när det finns
risk för smittspridning eller annan olägenhet som medför en risk för samhället måste en anmälan göras.
Vilka krav ställs det när ett område är belastat aven mycket hög andel sjuka människor i ett bostadsområde?
Vilka skyldigheter har sjukvården och de miljövårdande myndigheterna?
Vi ska också vara medvetna om att sjukahusproblem kan ge kroniska besvär. Om man vistas alltför länge i
en miljö med de toxiska effekter som ett sjukt hus kan ge är risken stor att man inte läks ut även om man
hamnar i en frisk bostad senare. Det är alltså angeläget att också ge den här problematiken en plats på
dagordningen och att man börjar åtgärderna i dag för i morgon kan det vara för sent. Att flytta till annat
förhoppningsvis friskt boende kan ändå innebära att man bär med sig sviterna efter den sjuka bostadsmiljö
som man fått i sitt tidigare boende och som kan innebära att man kan ha fått ett livslångt tillstånd med bland
annat astma och allergi. Det kan också vara så att ett av de symptom som en sjuk inomhusmiljö kan ge
beskriver ofta läkarna som fibromyalgi, vilket de inte förknippar med en sjuk bostadsmiljö. Det som
beskrivs som fibromyalgi kan också vara en del av de besvär som upplevs i en sjuk inomhusmiljö som
(sjukahussyndromet).
Jag undrar också över varför så många i mitt närområde har fått diagnosen nervsjukdomen Parkinson.
Eftersom jag har ett nära samarbete med forskaren, toxikologen och patologen Tony Kronevi från
Stockholm fann jag att han skulle kunna ge mig de svar jag sökte. Enligt Kronevi finns det indicier som
pekar på ett samband mellan kemikaliers påverkan och utvecklingen av vissa nervsjukdomar.
En bostad med kemisk och mikrobiell påverkan kan också leda till att leder och muskler påverkas och som
kan leda till försvagningar och där sjukvården ger diagnosen belastningsskador. Det har också visat sig i
processindustrin att vissa specifika ämnen också kan ha effekter som kan ha ett orsakssamband till det som
kallas belastningsskador.
Mycket av det som beskrivs som mentala störningar kan bero på miljöstörningar som belastar kroppen med
främmande kemiska ämnen. Om signalsubstanserna störs kan det få till följd att den kemiska obalansen ger
en okontrollerbar överföring av nervimpulser i hjärnan och som kan leda till rubbningar i nervsystemet
såsom: schizofreni, depressioner, multipel skleros, Alzheimer, Parkinson och ALS. Det här är kemiska
belastningsskador som påverkar en del av kroppens nervsystem.

